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In 1866, bet greenen bovendek, lang
3.60 el, breed 3.70 el, dik 5 duim, elke
schroot breed 15 duim, waarbij 4 stuks, elk
lang 4 el.

V.

51 — 52

19. De houten brug over In 1864, tevernieuwen de 2 eiken sloven, ieder
de Vletsloot van J. de Koning,
lang 5 el, zwaar 18 bij 24 duim; 5 eiken
dito landhoofden en vleugels,
leggers, ieder lang 3.15 el, zwaar 16 bij 22
eiken onder- en greenen bo¬
duim.
vendek en dito leuningen.
6 greenen leuningstijlen, ieder lang 1.30
el, zwaar 13 bij IS duim; 8 el greenen schroot,
zwaar 5 bij 15 duim.
In 1866, te vernieuwen het greenen boven¬
dek, lang 3.60 el, breed 3.20 el, dik 5 duim ;
ieder schroot breed 15 duim, waarbij 4 stuks,
ieder lang 4 el.
Het eiken onderdek te repareren en ie teren.

51 en 52

N°. 20. De houten brug over In 1864, tevernieuwen deschotten van het westelijk en oostelijk landhoofd, ieder lang 5.10
de Vletsloot van B. Knijff,
el, breed 1.70 el, zwaar 5 duim; de naden
dito landhoofden en vleugels,
te beleggen met eiken 2 bij 6 duims tengels,
eiken onder- en greenen boven¬
die aan de bovendeel moeten worden verbonden.
dek en dito leuningen.
Het onderdek, lang 5 el, breed 3.70 el,
zwaar 5 duim, even als de schotten, met eiken
platen, breed 30 duim.
Aan de zuidwestelijke vleugel een eiken
gording, lang 3.25 el, zwaar 10 bij 15 duim;
een dito anker met kruis, lang 1.75 el, zwaar
10 bij 15 duim en 2 el eiken 10 bij 10 duims
hout voor ankerpalen.
De beschoeijing met drooge kleiaarde aan
te stampen en de bermen met de bestrating in
orde op te leveren.
4 greenen leuningstijlen, ieder lang 1.30 el,
zwaar 13 bij 18 duim en 12 el greenen schei,
zwaar 4 bij 15 duim.
In 1866, te vernieuwen het greenen bovendek,
lang 3.60 el, breed 3.70 el, dik 5 duim; ieder
schroot breed 15 duim, waarbij 4 stuks ieder
lang 4 el.
Het eiken onderdek te teeren.

51 en 52

N°. 21. Houten brug over het In 1864 aan de westelijke vleugels te vernieuwen:
Singel, dito landhoofden en
2 vierk. el eiken 5 duims schot; een klos,
vleugels, eiken onder- en gree¬
lang 0.60 el, zwaar 14 bij 22 duim; 8 vierL
nen bovendek en dito lemiinel schot van de landhoofden, te bekleeden met
gen, bewesten de stad Woerden.
2 duims vurenhout, verbonden met 3 bij 5
duims latten; in het eiken onderdek te ver¬
nieuwen 4 vierk. el 7 duims hout, aan eiken
platen van dezelfde breedte als de bestaande.
In 1866 te vernieuwen het greenen bovendek
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lang 3.60 el, breed 3.80 el, dik 5 duim, elke
schroot breed 15 duim, waarbij 4 stuks ieder
lang 4 el.
Het eiken onderdek te teeren.
53 en 53

N°. 33. De houten brug over H,et defecte metselwerk te herstellen en jaarlijks
bet Singel, met steeneu landte koolteren.
hoofden, dito walmuren, houten
leuningen en ijzeren balustraden In 1866 te vernieuwen het greenen bovendek,
lang 3.60 el, breed 4.30 el, dik 5 duim, elke
op de walmuren, beoosteu de
schroot breed 15 duim, u-aarbij 4 stuks ieder
stad Woerden.
lang 4 el.
Het eiken onderdek te repareren en te teeren.

53 en 53

N°. 33. De houten brug ' over Het metselwerk van deze brug te repareren en
den Rijn, met steenen landjaarlijks te bestrijken met koolteer.
hoofden, dito vleugels en midIn 1866 te vernieuwen het greenen bovendek,
denpenant, eiken prikstukken
lang 4 el, breed 11.35 el, dik 5 duim; ieder
met schamppalen, eiken onderschroot breed 15 duim, waarbij 4 stuks,ieder
en greenen bovendek en dito
lang 4.40 el.
leuningen, de Siiellebrug geIn het onderdek te verwerken 10 vierk. el
naamd.
eiken 8 duims hout.

54 en 55

N°. 34. De houten brug over In 1864, te vernieuwen aan het westelijk landde groote Houtdijkvliet, deze
hoofd, 3 eikenpalen, ieder lang 3.50 el, zw'aar
landhoofden en vleugels, eiken
16 bij 33 duim; 1 eiken sloof, lang 4.80 el,
onder- en greenen bovendek en
zwaar 30 bij 37 duim, de overige palen te her¬
dito leuningen.
stellen of zoo noodig geheel te vernieuwen.
De schotten van de beide landhoofden, ieder
breed 3.70 el, lang 4.80 el, zwaar 5 duim,
met eiken platen, breed 30 duim; de nadente
beleggen met eiken 3 bij 6 duims tengels, die
aan de bovendeel moeten worden verbonden.
De beschoeijingen met drooge kleiaarde aan
te stampen en de bermen en bestratingen in
orde op te leveren.
4 leuningstijlen aan te scherven, ieder lang
0.75 el, zwaar 13 bij 18 duim, van greenenhout.
In 1866, te vernieuw'en het greenen bovendek,
lang 3.60 el, breed 3.45 el, dik 5 duim; elke
schroot breed 15 duim, waarbij 4 stuks, ieder
lang 4 el.
Het eiken onderdek te repareren en te teeren.

55 en 56

N*. 35. De houten brug over In 1864, het schot van de zuidwestelijke vleugel te vernieuwen met 6 vierk. el eiken scliot,
de 'I'ekkoppervliet, dito landzwaar 5 duim, in platen breed 30 duim; de
Jioofden en vleugels, eiken
onder- en greenen bovendek
naden te beleggen met eiken 3 bij 6 duims
en dito leuningen.
tengels, aan de bovendeel verbonden.
Aan de landhoofden 6 vierk. el te bekleeden.
met 3 duims vurenhout, verbonden met 3 bij
5 duims latten.
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Y.
t

3 leuningstijlen te vemieuwen, ieder lang
1.30 el met greenen 13 bij 18 duims ribben
en 4 el greenen middelschei, zwaar 5 bij 15
duim.
In 1866, te vemieuwen bet greenen bovendek,
lang 3.60 el, breed 3.80 el, dik 5 duim, ieder
schroot breed 15 duim, waarbij 4 stuks, ieder
lang 4 el.
Het eiken onderdek te repareren en te teeren.

56 en de Putkop. N°. 36. De houten brug over In 1864, te vemieuwen de schotten vandebeide
landhoofden, ieder lang 5 el, breed 3.10 el,
de kleine Houtdijkvliet, dito
zwaar 5 duim en verder als voor brug n°. 34
landhoofden en vleugels, eiken
is omschreven. onder- en greenen bovendek en
Aan de noordoostelijke vleugel een eiken gordito leuningen.
ding, lang 1.75 el, zwaar 13 bij 18 duim.
In het onderdek te vemieuwen 3 vierk. el
eiken 6 duims hout, aan platen breed volgens
de bestaande.
Te vemieuwen het greenen bovendek, lang
3.60 el, breed 3.80 el, dik 5 duim; ieder
schroot breed 15 duim, waarbij 4 stuks ieder
lang 4. el.
Het onderdek te teren.
56 en de grens. N°. 37. De houten brug over In 1864 te vemieuwen het greenen bovendek,
lang 3.60 el, breed 3.80 el, dik 5 duim,
de Gerversvaart, dito landhoof¬
ieder schroot breed 15 duim, waarbij 4 stuks
den en vleugels, eiken onderen greenen bovendek en dito
ieder lang 4 el.
Het eiken onderdek te repareren en te teren.
leuningen.
B.
15 en 16.

A
*■

f

Tolhuizen en aanhoorighedm.

N°. 1. Tolhuis onder Zoeter- In 1864. In den westelijken gevel te vemieuwen
twee stel glasramen en blinden, van dezelfde
woude, bij de herberg de Vink,
constructie, hout, glas, enz. als de bestaande.
met twee tolboomen.
Op den welwaterput te leveren een eiken
raam, zwaar 10 bij 13 duim, lang en breed
1 el, met dubbel opgeklampt eiken deksel dik
3 duim, het ijzerwerk te herstellen of te vernieuwen.
In het kozijn op den zolder te vemieuwen
het blind, hoog 1.60 el, breed 0.90 el, alsmede het blind en het kelderkozijn, hoog 0.60
el, breed 0.80 el, alle van vuren 38 streeps
hout; het ijzerwerk te herstellen of des noods
te vemieuwen.
Aan de schutting op de plaats te verwerken:
8 eiken kniestukken, ieder lang 1.50 el,
zwaar 10 bij 10 duim;
7 el eiken 4 bij 35 duims grondplank en
9 vierkante el vuren 38 streeps schot.
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Aan den tolboom een greenen achterhar,
lang l.aO el, zwaar 13 bij 18 duim; een dito
dekstuk, lang 4 el, zwaar 5 bij 18 duim,
bet ijzerwerk te herstellen.

V.

&0 en 21

2. Tolbuis onder Zoeter- In 1865 te vemieuwen in den westelijken eindwoude, over de Leiderdorpsche
gevel 2 stel glasramen en blinden, van deBruggestraat, met 2 tolboomen.
zelfde constructie, enz. als de bestaande.
Op den oostelijken gevel te vemieuwen 2
vuren dekstukken, met lijsten , windveeren ,
enz. als de bestaande.
Aan de eiken trap en waterstoep te verwer¬
ken 0.300 kub. el eiken en 0.100 kub. el
greenenhout;
,
2 tolpalen, ieder lang 2.50 el, zwaar 25
bij 25 duim, met kruizen, dekstuk, lijsten,
plinten, enz.;
2 eiken scheringpalen, ieder lang 1.75 el,
zwaar 13 bij 18 duim en 5 el greenen schroot,
zwaar 5 bij 15 duim.

25 en 26

N° 3. Tolbuis onder Hazers- In 1864, den vloerin bet zijkamertje tevernieuwoude, aan den Hazerswoud- • wen; biertoe te metselen 8 teerlingen, daarop
scben weg, met twee tolboomen.
te plaatsen 4 eiken 10 bij 10 duims leggers,
ieder lang 1.60 el, deze te overdekken met
4.15 vierk. el, 28 streeps vloerdeelen, op den
vloer te stellen vuren 15 streeps plinten.
Op de plaats te vemieuwen bet privaat, boog
2 el, breed 1 el, diep 1.20 el, met eiken 10
bij 10 duims palen en vuren deelen, dik 2
duim, voorzien van een opgeklampte deur,
bril, zitting en privaat bakje.
De scbutting, lang 8 el, boog 1.75 el, met
9 eiken palen, lang 2.75.el, zwaar 10 bij 10
duim, een eiken grondplank, breed 30 duim,
dik 4 duim en verder te bekleeden met 25 bij
2.8 duims vuren deelen, op de palen een dek¬
stuk, breed 20 duim met een lijslje, alles gescbaafd; de deelen in elkander geploegd en
gerabat.
Aan de tolboomen te vemieuwen 2 tolpa¬
len, ieder lang 2.50 el, zwaar 28 bij 25 duim
en 2 aanslagpalen, ieder lang 2.30 el, zwaar
13 bij 18 duim, alien met kruizen, dekstuk¬
ken, lijsten, plinten, enz.; bet ijzerwerk kan,
na goedkeuring of vernieuwing, weder gebruikt
worden.
Een greenen dekstuk op den tolboom, lang
4 el, zwaar 5 bij 18 duim; bij de scberingen
te plaatsen 2 eiken palen, ieder lang 2 el,
zwaar 13 bij 18 duim.
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32 en: SS.

38 en 39

N°. 4. Tolhuis; onder Alphen in In 1865 te vemieuwen;
de kom der gemeente, met
2 stel ramen, hoog 2 el, breed 1 el, van
twee tolboomen.
dezelfde constructie, hout, glas, enz. als de
bestaande.
In den kelder een raampje, groot 80 duim
en een steek trapje van 4 treden.
Op de plaats aan den privaatput te verw'er^n 0.500 kub. el hardgraauw in basterd tras
en de voetstraat op te nemen, groot 18 vierk.
el en te verstraten, met bijlevering van de te
kort komende steenen.
Aan den tolboom te vemieuwen een tolpaal, lang
2.50 el, zwaar 25 bij 25 duim, eene aanslagpaal, lang 2.30 el, zwaar 13 bij 18 duim,
met kruizen, dekstukken, lijsten , plinten, enz.;
het ijzerwerk zoo noodig te herstellen.
N°. 5. Tolhuis onder Zwammer- In 1865 te vemieuwen de goot (waterleiding) aan
dam» in de kom der gemeente,
den achtergevel, lang 8 el, van greenen 13 bij
met twee tolboomen, waarbij
18 duims hout; 10 eiken neuten, te zamen
behoort het daarnevensstaande
lang 4 el, zwaar 7 bij 10 duim, deze sterk
woonhuisje, bewoond door de
in te metselen en het overige metselwerk te
weduwe J. van der Ent.
herstellen.
Aan de tolboomen te vemieuwen 1 greenen
achterhar, lang 1.20 el, zwaar 13 bij 18 duim;
1 eiken aanslagpaal, lang 2.30 el, zwaar 13
bij 18 duim; het ijzerwerk, na goedkeuring of
vernieuwing, weder te bezigen.,
In het daarnevensstaand woonhuis te vernieuwen:
1 stel blinden, hoog 2 el, breed 1.20 el,
en de deur op de plaats; hoog 1.60 el, breed
0.90 el, van constructie enz. als de bestaande;
het ijzerwerk te herstellen.

40 en 41

46 en 47

N°. 6. Tolhuis onder Zwammer- In 1864 te vemieuwen het steektrapje in den
dam nabij Bodegraven, met een
kelder van 8 treden, de eiken trap op de plaats
tolboom.
met 4 treden.
Bij het rasterwerk te plaatsen 2 eiken 10
bij 10 duims palen, lang te. zamen 4 el en het
latwerk te herstellen.
N°. 7. Tolhuis onder Bodegra¬ In 1864. De keuken te bevloeren, lang 3.50 el,
ven, bij de Nieuwerbrug, met
breed 2 el, met blaauwe heelbakken vloertegels
een tolboom.
in specie, het dek op het privaat te vemieu¬
wen, lang 1.60 el, breed 1.25 el, met vuren
28 streeps deelen, de naden te betengelen, van
latten te voorzien en daarna de pannen weder
goed sluitende te leggen, verder te maken nieuwe
dekstukken met windveeren eneen raampje groot
30 bij 45 duim van eikenhout.
Een deur in de poort, hoog 1.50 el, breed
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1 el, van vuren 28 streeps bout, bet bang-en
sluitwerk te repareren.
Om de tolpalen te maken eiken 4 duims
plinten breed 30 duim; 2 eiken aanslagpalen,
ieder lang 2.30 el, zwaar 13 bij 18 duim,
een scheringpaal, lang 2 el, zwaar als voren.

V.

50 en 51

N°. 8. Tolbuis onder Woerden In 1864, de vloer in de woonkamer uit te breken, de grond 20 duim uit te graven, daama
nabij de Blokbuizerbrug, met
te metselen 21 teerlingen, zwaar 1 steen,
een tolboom.
bierop te leggen 7 eiken vloerleggers, zwaar 10
bij 10 duim, ieder lang 3.50 el, welke te bevloeren met 28 streeps vuren deelen, alien
moeten zijn regt gestreken, aan de bovenkanten
gescbaafd en ieder deel op iederen legger met
3 dertig ponds spijkers bevestigd; op den vloer
te steUen vuren 15 streeps plinten.
Een eiken waterdorpel, lang 1 el, zwaar 7
bij 10 duim aan te brengen.
De goot van den westelijken gevel te vemieuwen, lang 8 el, van greenen 13 bij 18 duims bout;
10 eiken neuten, zwaar 7 bij 10 duim, sterk
in bet metselwerk te verbinden.
Op den acbtergevel te leggen 2 vuren 28
streeps dekstukken, met windveeren en lijsten.
Om de tolpalen te maken eiken 4 duims plin¬
ten , breed 30 duim en een eiken dekstuk, groot
40 bij 40 duim,dik 8 duim, scbuin afgewerkt
van boven.

55 en 56

N°. 9. Tolbuis onder Woerden, In 1864, de vloer in de woonkamer te repareren
met 4 vierk. el 28 streeps vuren deel, de leg¬
aan de Tekkoppervliet, met
ger te onderstoppen; een eiken onderdorpel in
twee tolboomen en een in de
bet binnendeurkozijn, lang 1 el, zwaar 10 bij
nabijbeid staande afsluitboom.
15 duim.
In den zij gevel te vernieuwen een onderraam,
boog 1.10 el, breed 0.90 el, te verdeelen in
4 ruiten; twee stelbuitenblinden, boog 1.80el,
breed 0.90 el, van dezelfde constructie, bout,
glas, enz. als de bestaande.
Het rasterwerk te berstellen met 1 eiken
grondplank, lang 2 el, breed 30 duim, dik 4
duim.
Om de tolpalen te maken eiken plinten, dik
4 duim.
Te vernieuwen een eiken aanslagpaal, lang
2.30 el, zwaar 13 bij 18 duim; 2 scheringpalen,
lang te zamen 3 el, zwaar als boven, 2 el
greenen middelscbei, zwaar 5 bij 15 duim; het
ijzerwerk, na goedkeuring of herstelling, weder
te bezigen.
Den afsluitboom te vernieuwen met 2.50 el
greenen 10 bij 15 duims houtvoor een achterhar met schoor, den boom goed draai- en
sluitbaar te maken.

I

t

69

Nommers

Mijlpalen

Aaiiduiding

Uit te voeren werkzaamheden,

van

waartusschen de

van de

te leveren en

de perceelen.

werken bestaan.

kunstwerken, beplantingen enz.

te verwerken materialen, enz.

C.

Mijl-, hanton- en andere
enz.

14 en 15

20 schamppalen op den noord- In 1864, 6 dezer schamppalen te vervangen door
en zuidelyken berm.
gegoten ijzereu palen, lang 1.50 el, volgens
op te geven model.

14 en 15

3 scheringen op den noord- en
zuidelijken berm, te zamen lang
21 el.

15 en 16

1 sobering op den noordelijken
berm, voor de herberg de Vink,
lang 17.40 el.

20 en 21

1 beschoeijing tegen den zuideJijken berm, lang 11 el aan
de Meerburgerbrug.

22 en 23

2 scheringen op den zuidelijken
berm, lang 10.40 el, aan de
Kippenbrug.

23 en 24

1 beschoeijing tegen den zuide¬
lijken berm, lang 17.50 el.

23 en 25

180 schamppalen op den zuide¬ In 1864—1866: 20 dezer schamppalen te ver¬
lijken berm.
vangen door gegoten ijzeren palen, lang 1.50
el, volgens op te geven model.

24 en 25

2 scheringen op den zuidelijken
berm, te zamen lang 9 el,
bij de nieuwe Groenendijksche
brug.

24 en 25

1 beschoeijing tegen den zuide¬ In 1865, deze beschoeijing te vernieuwen met 6
lijken berm, lang 26 el, aan
eiken palen, ieder lang 2.50 el, en 3 dito elk
de Groenendijksche brug.
lang 1.50 el, alien zwaar 13 bij 18 duim;
4 eiken landvesten met kruizen, ieder lang
1.75 el, zwaar 10 bij 15 duim;
8 el eiken 10 bij 10 duims hout voor ankerpalen;
8.50 vierk. el eikenschot, dik 5 duim in
platen breed 30 duim.
Alle naden te beleggen met eiken 2 bij 6
duims tengels, die aan de bovendeel moeten
worden verbonden.
De beschoeijing met drooge kleiaarde aan
te stampen en de berm in orde op te leveren.

24 en 25

3 beschoeijingen, een lang 19 el
en twee lang 25.60 el, tegen
18
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den zuidelijken berm bij de
brug de vier Heemskinderen.

V.

25 en 26

3 scheringen op den zuideliiken
berm, te zamen lang 121.50
el, bij den Eembransmolen.

25 en 26

1 beschoeijing tegen den zuide¬
lijken berm, lang 8 el, bij de
Ambachtsbrug.

26 en 27

1 beschoeijing tegen den zuide¬
liiken berm, lang 10 el, bij
de Hazerswoudsche brug.

27 en 28

1 beschoeijing, lang 4 el.

29 en 30

1 beschoeijing tegen den zuide¬
lijken berm, voor de Gouwesluis, lang 7.80 el.

35 en 86

1 beschoeijing tegen den zuide¬
lijken berm, lang 23 el, bezuiden den weg bij het Goud'
sche rijpad.

40 en 41

2 beschoeijingcn tegen den znidelijken berm, lang te zamen
145.50 el, voor de hofstede
Paardenburg.

40 en 41

4 beschoeijingen tegen den noord
en zuidelijken berm, lang te
zamen 56.50 el, bij de Eeeuwijksche brug.

40 en 41

4 scheringen op en tegen de voor
melde beschoeijingen, lang te
zamen 51.10 el, bij de Reeuwijksche brug.

41 en 42

1 beschoeijing tegen den noordelijken berm, lang 6.70 el met
eene sobering tegen de be¬
schoeijing, lang 6.70 el, bij
de brug over den Rijn, in de
Bmggenstraat te Bodegraven.

41 en 42

Een sobering op den noordelijken
berm , lang 2.50 el.

In 1864, deze beschoeijing te vernieuwen als:
5 eiken palen, ieder lang 2.25 el, zwaar 10
bij 15 duim; 10 el eiken 10 bij 10 duims
bout voor ankers en palen en 4.50 vierkante el
eiken 4 duims schot; de naden betengelen en
de beschoeijing aan te vullen en aan te stampen.

71

I
(

Nommers

Mijlpalen

Aanduiding

Uit te voeren werkzaamheden,

vau

waartusschen de

van de

le leveren en

(le perceelen.

werken bestaan.

kunstwerken, beplantingen enz.

te verwerken materialen, enz.

V.

41 en 42

2 beschoeijingen tegen den zui- In 1864: een dezer beschoeijingen geheelteverlijken berm , lang te zamen 36
nieuwen, waartoe noodig 12 eiken palen, ieder
el, met eene schering nabij
lang 1.75 el, zwaar 13 bij 18 duim, 5 eiken
deze beaclioeijing, lang 12 el,
ankers met kruizen, ieder iang 1.75 el, zwaar
bi] de Noordmolenbrug.
10 bij 15 duim en 10 el eiken 10 bij 10 duim,
voor ankerpalen; 10 vierkante el eiken schot,
zwaar 5 duim, in platen, breed 30 duim, de
naden te beleggen met eiken 2 bij 6 duims
tengels, die aan den bovendeel moeten worden
verbonden.
De beschoeijing aan te stampen en de berm
in orde op te leveren.
.^n-de schering te vernieuwen 4 eiken 10
bij^O duims palen, ieder lang 2 el.

42 en 43

1 beschoeijing tegen den noordelijken berm, lang 43.20 el.
tegenover den mijlpaal n°. 42,

43 en 44

1 beschoeijing tegen den zuidelijken berm, lang 4.50 el, bij
de groote Noordpolderbrug.

44 en 45

2 beschoeijingen tegen den zuidelijken berm, lang te zamen
5.70 el, met een eiken trap
bij de Meijerbmg.

44 en 45

1 beschoeijing tegen den zuidelijkenberm, lang 4.50 el, bij
de Weilandsbrug.

46 en 47

2 beschoeijingen tegen den noorden zuidelijken berm, lang te
zamen 33.50 el, bij het tolhuis n°. 7.

46 en 47

2 beschoeijingen tegen den noorden zuidelijken berm, lang te
zamen 9 el, ten oosten het
tolhuis n°. 7.

48 en 49

2 scheringen op den zuidelijken In 1864 te vernieuwen 2 eiken palen, te zamen
berm, lang te zamen 8.25 el,
lang 4.60 el, zwaar 10 bij 10 duim en 4 el
bij de Eietveldsche brug.
greenen schroot, zwaar 4 bij 15 duim.

50 en 51

2 beschoeijingen tegen den noorden zuidelijken berm, lang te
zamen 49 el, bij de Knijfbrug.

50 en 51

2 beschoeijingen tegen den noord- In 1864: te vernieuwen 3.50 el eiken schoeideel,
en westelijken berm, lang te
zwaar 4 bij 25 duim.
zamen 45.50 el, met twee

n
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V.

scheringen op en tegeu de beschoeijingen, lang te zamen
23.50 el, voor de herberg de
Roskamp.
50 en 51

1 schering op den zuidelijken
berm, lang 5 el, met twee beschoeijingen, langte zamen 16
el, en een eiken trap.

51 en de stad 3 beschoeijingen tegen den noordWoerden.
en zuidelijken berm, lang 29.10
el, voor de fabrieken van J. de
Koning.
51 en de stad 1 beschoeijing tegen den zuide¬
Woerden.
lijken berm, lang 26.80 el,
voor de arbeiders woningen van
J. de Koning.
Woerden en 58. 3 scheringen op den noord- en
zuidelijken berm, lang te za¬
men 60.20 el, bestaande uit
eiken palen en 4 hoog gegalvaniseerde draden, voor en over
de brug n°. 23.
54 en 55

3 scheringen op den noord- en In 1865 te vemieuwen 5 eiken palen, iederlang
zuidelijken berm, te zamen
2 el, zwaar 10 bij 10 duim, en 10 el greelang 45.50 el, en 1 beschoei¬
nen schroot, zwaar 4 bij 15 duim.
jing tegen den noordelijken
berm, lang 5 el, voor- en over
de Groevenbrug.

54 en 55

1 schering op den zuidelijken
berm , lang 3 el, voor de brug

54 tot 56

3 scheringen op den noord- en In 1865 te vemieuwen in den zuidelijken sche¬
zuidelijken berm, lang te za¬
ring 15 eiken palen, iederlang 1.80 el, zwaar
10 bij 13 duim; 30 el greenen schroot, zwaar
men 150 el.
3 bij 12 duim.

56 en de grens. 4 scheringen op den noord- en
zuidelijken berm, lang te za¬
men 8 el, voor en over de
brug n°. 26.
14 en 56

25 gegoten ijzeren en 15 eiken- In 1863: 3 houten mijlpalen door gegoten ijzeren
te doen vervangen, volgens het bestaande mo¬
houten mijlpalen, op den noorddel en met uitvoering van de daarmede in veren zuidelijken berm.
staande werkzaamheden.

d3 en 57

10 kanton palen op den zuideken berm.
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V.

15 en 53

22 op de begin en eindpunten In 1865 te vemieuwen 6 eiken plantsoenpaaltjes
volgens de bestaande.
van het Eijksplantsoen geplaatste eiken paaltjes, gemerkt E.P.
7 vervoerbare veiligheidspalen met ijzer beslag, en 7
kruiwagens van een half mud
inhond.

D.

Beplantingen.

15 en de Bos- De opgaande ijpen boomenop den In 1864—1866 te leveren en te planten, 4 op¬
gaande ijpen boomen; zwaar voor de borst in
huizerbrug.
noord- en zuidelijken berm van
omtrek 24 duim.
den weg; zij staan op afscheidingen van 5 el over 1145 el
verspreid.
25 en 26

2 linden boomen aan denoordzijde
van den rveg, voor het tolhuis
onder Hazerwoude.

29 en 30

9 opgaande ijpen boomen op den
zuidelijken berm van den weg.

31 en 32

16 opgaande ijpen boomen op den
zuidelijken berm van den weg.

32 en 33

15 opgaande ijpen boomen op den
zuidelijken berm van den weg.

38 en 39

2 linden boomen op den noordelijden berm van den weg, voor
het tolhuis onder Zwammerdam

40 en 41.

2 linden boomen op den zuidelij
ken berm van den weg, bij het
tolhuis n°. 5.

40 en 41

20 opgaande ijpen boomen op den
zuidelijken berm van den weg.

50 en de stad 51 opgaande ijpen en 51 op¬
gaande esdoornen boomen,
Woerdeu.
op den noord- en zuidelijken
berm van den weg.
Woerden en 53. 60 opgaande ijpen en 60 op¬
gaande esdoornen boomen op
den noord- en zuidelijken berm
van den weg.

E.
Eijkstelegraaflijn
tusschen
den

Telegraaf.

Tan het terrein van den Hollandschen spoorweg tot bij het hek
19
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V.

op de laan van de militaire
detentie 200 el, met 1 kokerpaal en 5 andere palen, van
den kokerpaal tot den kabel
bij de Moschpoort 175 el in
pijpen onder den grond, met
3 waterzakken, dan een kabel
onder de gracht, lang 50 el;
van de Moschpoort tot het
Galgewater 225 el in pijpen
met 6 waterzakkeu ; vervolgens
een kabel onder het Galgewater, lang 80 el; van daar
tot binnen het kantoor 400 el
in pijpen met 9 waterzakken;
van den waterzak bij de Akademie naar die op den hoek
van de Nonnensteeg 70 el in
pijpen onder den grond.
Van het kantoor tot de oude
Sterrewacht 8 draden in pijpen
ter lengte van 545 el, dan een
zevendraads getha pertja draad
tot op het spoor, lang 1172
el en 1 kabel met 3 draden
van de Sterrewacht tot de eerste waterzak, lang 204 el; ver¬
volgens twee 1 draadskabels
tot op het spoor, ieder lang
968 el.

HoUandschen
ijzerenspoorweg
en bet kantoor
teLeijden, met
een zijtak naar
de sterrewacht.

VI.
Groote weg der
Isteklasse n°.7,
tusschen Dor¬
drecht en Willemsdorp.

A.

Bruggen, duikers, em.

44 en 45

Drug over den boezem van den 1864. Levering, vernieuwing of aanbrengen van:
Zuidpolder, wijd in den dag
9 vierk. el eiken ouderdek, dik 0.07 el.
3.90 el; met steenen vleugels,
lang tezamen 19.80 el, 6.80 el
27 vierk. el greenen bovendek, dik 0.04 el.
houten schoeijing en 22.64 el
leaning.

46 en 47

Drug over den Wieldrechtschen Als boven van:
mohnvliet in den Dubbeldam7.40 el lengte metselwerk van IJsselplavei
schen weg, wijd in den dag
in basterd tras, zwaar 0.52 en hoog 0.35 el.
3.20 el, met 8 el leaning,
steenen vleugels, lang te zamen
17 vierk. el eiken onderdek, dik 0.07 el.
9.06 el, en houten vleugels,
22 vierk. el greenen bovendek, dik 0.04el.
lang te zamen 6.80 el.

46 en 47

Brug over gezegden vliet in den Als boven van:
rijweg, wijd in den dag 2.50
13 vierk. el eiken onderdek, dik 0.07 el.
el; met steenen vleugels, te
zamen lang 8.74 el. houten
19 vierk. el greenen bovendek, dik O.04 eL
schoeijingen, lang 6.80 el en
7.12 el leaning.
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VI.

47 en 48

Brug over gezegden vliet in den Als boven, van
kruisweg, wijd in den dag
12.75 el lengte metselwerk van IJsselplavei
2.70 el, met 8.40 el steenen
in
basterd tras, zwaar 0.52 en hoog 0.40 el.
vleugels, 6.80 el houten schoeijing en 6.80 el leuning.
4 getrokken ijzeren Iliggers, hoog 0.18 el,
lang ieder 4 el, wegende 40 pond de el lengte.
13 vierk. el eiken onderdek, dik 0.07 el.
20 vierk. el greenen bovendek, dik 0.04 el.
2 greenen leuningregels, lang ieder 3.60,
zwaar 0.13 bij 0.18 el.

48 en 49

Brug over den nieuwen boezem, Als boven, van
wijd in den dag 3.12 el, met
2 getrokken ijzeren Iliggers, hoog 0.18 el,
8.33 el steenen vleugel, 6.80
lang
ieder 4.35 el, wegende 40 pond de el
el houten schoeijing en 7.80 el
lengte.
leuning.
22 vierk. el greenen bovendek, dik 0.04 el.

49 en 50

Brug over gezegden boezem, wijd Als boven, van :
in den dag 3.13 el, met 8.90
23 vierk. el greenen bovendek, dik 0.04 el'
el steenen vleugels, 6.80 el
houten schoeijing en 8 elleuniug.

49 en 50

Brug over den vliet in den Beer- Als boven, van:
polder, wijd in den dag 3.24
23 vierk. el greenen bovendek, dik 004 el
el; met 8.53 el steenen vleu¬
gels, 6.80 el houten schoeijing
en 8.50 el leuning.

44 en 45

Houten duiker in den Zuidpolder,
wijd 31 duim, hoog 32 duim.

44 en 45

Gemetselde duiker bij het tolhuis
n°. 5, wijd 40 duim.

46 en 47

Gemetselde duiker bij den Krabbenweg, wijd 40 duim.

49 en 50

Gemetselde duiker met een ijzeren
windwerk en dubbel opgeklampte schuif in den nieuw^en
boezem bij den Wieldrechtschen
dijk.

1i

B.
44 en 45

Tolhuizeti en aanhoorigheden.

Tolhuis n°. 5, onder Dubbeldam, Als boven, van:
aan het eind van den Zuidpol¬
20.50 el lengte greenen dakgoot, zwaar 0.10
der en het begin van den Dubbij
0.15 el.
beldamschen weg.
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14 ijzeren hangers voor de goot.
SO el leiigte eiken vloerligger, zwaar 0.10
bij 0.15 el.

VI.

13 vierk. el 3 duims vuren vloer in het
voorvertrek.
4 vierk. el 3
zijvertrek.

duims vuren vloer in het

49 en 50 •' Tolhuis n°. 6, onder Dubbeldam , Als boven, van:
aan den Wieldreclitschen dijk.
15.70 el lengte bezaagd greenenhout, zwaar
0.10 bij 0.15 el, voor een nieuwen tolboom,
schoor, achterhar en lasch in de scheriug.
13.90 el lengte greenen dekstuk, zwaar 0.04
en 0.18 el.
Een hek, waartoc benoodigd van bezaagd
eikenhout:
3 palen, lang ieder 3 el, zwaar 0.10 bij
0.10 el.
8 palen, lang ieder 1 el, zwaar 0.10 bij
0.10 el.
1 grondplaat, lang 4 el, zwaar 0.04 bij
0.30 el.
1 grondplaat, lang 6 el, zwaar 0.04 bij
0.30 el.
8 vierk. el 3 duims vuren vloer in het zij¬
vertrek.
Ilerstel van 3.51 el lengte greenen hanggoot.
C.

Mijl-i Jcanton- en andere
palen, scheringen, enz.

De elfmijlpalen van en metn°. 43
tot en met n®. 53.
3 kantonpalen.
Aardendam voor het Visschersgat,
lang 110 el, breed gemiddeld
3 el, hoog 1.30 el boven A.P.
Eijzenberm
tusschen mijlpaal Dezen rijzenberm, op order van den ingenieur
tot het laagste water eens te vernieuwen met
n°. 53 en Willemsdorp, lang
lagen, dik met de tuinen, welke 15 duim hoog
330 el, breed 3 el, hoog 1
moeten zijn , 50 duim, en voor zoover voorel boven A.P.
handen, met zwaren steen bezet.
Een rieten beslagwerk, tegen de Dit rietbeslag in het jaar 1864 te vervaugen door
1300 vierk. el glooijing, van enkel briksteen
glooijing, geheel lang 6 el,
of puin, voldoende aan de bepalingen der A.
breed gemiddeld 4 el, dik 13
R. en B.
duim, betuind op 50 duim
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midden op midden van den
anderen, met tuinen hoog wel
neergedreven 15 duim, gevlochten om Walchersche palen,
gekruind en gescherpt, lang
1.20 el, op 38 duim midden
op midden van den anderen
geslagen.

VI.

Twee leuningen aan de stoepen
van den Zuidpolder, de eene
lang 28.75 el, de anderen lang
16.75 el.
Twee sneeuwsleden met toebeboo- De sleden ieder jaar met koolteer te.teren.
ren aan de tollen.
/

D.

Beplantingen.

2 rijen ijpen boomen, te zamen
2769 stuks.
E.

Telegraaf.
>■

De telegraaflijn tusschen de Oude De gemagtigde van den aannemer moet te Dord¬
Maas aan de Hooikade te Dord¬
recht wonen.
recht en bet Hollandsch diep
In bet tolhuis n°. 5 bij Dordrecht moet
te Willemsdorp lang ongeveer
eene kist met bet bepaalde gereedschap en twee
10500 el bo veil den grond,
ladders voorhanden zijn, voldoende aan de bemet de daarbij behoorende 173
palingen.
stuks gewone en 2 kokerpalen.
Bovendien moet in genoemde kist nog aanwezig zijn :
eene handtang;
eene schroeftang;
een spitsboor, en
een handbeitel.
De isolatoren, draden, enz. door bet Rijk
ten behoeve van dit perceel verstrekt, worden
bewaard in bet tolhuis n°. 5 nabij Dordrecht
en in bet Eijks veerhuis te Willemsdorp.
Ook in bet tolhuis n°. 6 moet een stel van
twee ladders beschikbaal wezen.
■ De levering van palen, draden, isolatoren,
spantoestelleu, alleiders, enz. geschiedt buiten
zorg van den aannemer.
A.

VII.
Groote weg der
Iste klasse n°. 7,
van Katendrecht
naar Zwijndrecht,

26 en 27

Bruggen, duikers en heschoeijingen.

In den afrid te Katendrecht 1
ijzeren duiker met houten bescboeijing.

20
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2 ijzeren duikers met gemetselde zinkputten.

VII.

1 houten koker.
27 en 28

3 ijzeren duikers, waarvan 2 met
gemetselde en 1 met houten
zinkput.

28 en 29

1 houten koker.

29 en 30

Over eene watering in het Smits- Hiervan in 1865 te vernieuwen, het greenen bovendek, dik4duim, lang 3.30 el, breed 3.50,
land 1 houten brug, lang 3.30
el, met eindplanken van 0.25 el breed, lang
el, breed 6 el, met dito leuieder 4 el.
ningen en gemetselde landhoofden en dito vleugels.

30 en 31

In denzelfden polder, 2 houten Hiervan in 1865 te vernieuwen, de twee bovenbruggen, ieder lang 4.50 el,
dekken, ieder lang 4.50 el, dik, breed en met
breed 6 el, met dito leuningen,
eindplanken als van de voorgaande brug.
gemetselde landhoofden en vleu¬
gels.

31 en 32

Onder Barendrecht 1 houten brug , Hiervan in 1865 te vernieuwen, het greenen bovendek, lang 4.50 el, dik, breed en met eind¬
lang 4.50 el, breed 6 el, met
planken als van de voorgaande brug;
houten leuningen, gemetselde
landhoofden en vleugels.
3 eiken palen, ieder lang 1.50 el, zwaar
13 bij 18 duim.

32 en 33

Bij Veeren-ambacht, 1 houten Hiervan in 1865 te vernieuwen het greenen bobrug, lang 4.50 el, breed 6 el,
vendek, lang, breed, dik en met eindplanken,
als van de voorgaande brug.
met houten leuningen, gemet¬
selde landhoofden en vleugels.

34 en 35

3 potduikers.

35 en 36

2 houten kokers.

36 en 37

1 ijzeren duiker met zinkput, met
ijzeren rooster afgedekt.
1 houten koker.

Grootenweg der
2de klasse n°. 4,
van Katendrecht
naar de Oude
Maas.

27 en 28

Tusschen de op- en afritten te
Charlois, 1 houten koker met
zinkput.
32 el lengte beschoeijing.

30 en 31

Nabij de watering de Koedood,
1 ijzeren duiker met zinkput
en slijkscherm, gedekt met eene
eikenhouten deksel.
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31 en 32

Nabij diezelfde watering 1 houten duiker met zinkput.

32 en 33

Bij het begin van den Oudenweg, Hiervan in 1865 te vernieuwen het greenen bo1 houten brug, lang 2.50 el,
vendek, lang 2.50 el, dik, breed enmeteindbreed 5.25 el, met dito leuninplanken als van de voorgaande bruggen van
gen, landhoofden en vleugels.
dit perceel is bepaald;

VIT.

1 eiken leuningstijl, zwaar 10 bij 15 duim,
lang 1.15 el;
6 el greenen bovenleuning, zwaar 13 bij 18
duim.
33 en 34

33 en 34

34 en 35

35 en 36

In het midden van den Oudenweg, Hiervan in 1865 te vernieuwen, het greenen bo1 houten brug, lang 2.50 el,
vendek, van afmetingen enz. alsvoor de voor¬
breed 5.25 el, met ditoleuningaande brug is omschreven , 1 eiken paal, zwaar
gen, landhoofden en vleugels.
10 bij 15 duim, lang 1.15 el; 4.30 el gree¬
nen middenschei, zwaar 5 bij 15 duim.
Bij N. de Koning, 2 houten dui¬
kers met schuif, lang 8.30 el,
wijd 0.30 en 0.33 el.
Aan het begin van den nieuwen Hiervan in 1865 te vernieuwen, het greenen boweg, 1 houten brug, lang 2.50
vendek, van afmetingen enz. als van de vorige
breed 5 25 el, met dito leuninbruggen zijn bepaald; 6.40 el greenen midden
gen, landhoofden en vleugels.
schei, zwaar 5 bij 15 duim.
Aan het einde van den nieuwen weg 1 houten koker.
In het midden van den Portlandschen weg.
2 houten kokers.
Aan het einde van den Port- Hiervan in 1865 te vernieuwen, het greenen bolandschen weg , 1 houten brug,
vendek, van afmetingen enz. als van de vorige
lang 2.50 el, breed 5.25 el,
bruggen zijn bepaald; twee eiken leuningstijlen,
met dito leuningen, landhoof¬
ieder lang 1.25 el, zwaar 10 bij 15 duim.
den en vleugels.

/
B.
Groote weg der
Iste klasse n°. 7,
van Katendrecht
naar Zwijndrecht.

26 en 27

Tolhuizen met toebekooren.

Tolhuis bij Katendrecht.

Hiervan in 1864 te vernieuwen; 1 eiken sluitpaal
en draaistijl, zwaar 22 bij 22 duim, lang ieder
2.50 el; 1 eiken keerpaal, zwaar 13 bij 18
duim, lang 2.40 el, een en ander te voorzien
van plinten, lijsten, dekstukken en klossen
als de bestaande; in het schuurtje een eiken
muurplaat, lang 2.75 el, zwaar 16 en 4 duim;
5 vierk. el 3 duims greenen buiten schot.
Van het rasterwerk om het bleekveld 16 eiken
palen, lang ieder 1.80 el, zwaar 7 bij 10 duim,
57 el greenen schei, zwaar 8 bij 2^2 duim,
met een openslaand hekje als het bestaande,
het afkomende yzertverk kan na goedkeuring
weder worden gebruikt, het te kort komende
moet worden bijgeleverd.
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VIL

31 — 32

Tolhuis bij den Barendrechtschen Hiervan in 1864 te vernieuwen, een schoor van
den tolboom, lang 1.70 el, van greenen 13
weg met eene m eegbrug, 2 keer
en 18 duims hout, 2 eiken scheringpalen
boomen en 1 houten schuurtje
tot aflieining van de weegbrug, lang ieder 2
tot berging van de volgende
el, zwaar 10 bi] 10 duim met 6.50 el greenen
gereedschappen enz. voor de
schroot; zwaar 3 bij 12 duim.
i weegbrug en den Eijkstelegraaf:
Van de schering langs den IJsselmondschen
2 ijzeren handboomen;
weg te vernieuwen, 4 eiken palen, lang ieder
2.00 el, zwaar 10 bij 10 duim en 25 el den2 dito sleutels ofschroevennen
schei, zwaar 4 bij 14 duim.
draaijers;
Aan de weegbrug te vernieuwen, 1 dennen
2 dito sloopnagels;
plaat, zwaar 4 bij 30 duim, lang 4.25 el,
met 2 klossen, bewerkt als de bestaande; 2
2 dito beitels;
eiken sluithouten, lang ieder 3 el, zwaar 7 bij
1 dito nijptang;
10 duim; 7 hangsloten als de bestaande; 4
lederen randen voor de potten van de weeg¬
1 dito doorslag;
brug als de bestaande; 2 eiken stopblokken,
6 eikenhouten wiggen;
lang ieder 0.50 el, zwaar 20 bij 20 duim.
1 houten vorm voor bet leder
1 dito hamer;‘
2 dito balken;
3 glazen trechters;
2 Nederl. ponden kwik;
1 pond roodlak;
2 pond ongezouten varkens
vet;
1 llesch olijfolie;
1 streng bindtouw;
4 glazen kwikflesschen;
4 dito pijpen, lang 1 el;
2 lederen randen voor de
potten;
1 ijzeren potje en lepeltje
om lak te smelten ;
1 kruiwagen met gereed¬
schappen , volgens eene door
de directie gewaarn^erkte lijst;
eene partij isolatoren minstens 10 stuks;
1 lol
n°. 8;

verzinkt ijzerdraad
<•*

1

rol
n°. 12;

verzinkt

ijzerdraad

minstens 6 koperen moertjes
met linksche en regtsche
schroefdraad;
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VII.

2 schroefsnijders;
eenige dunne staafjes soldeer.
Van het bergschuurtje meet

1 sleutel aan den naastbij wonenden kantonnier en 1 aan
den opzigter van den weg worden afgegeven.
37 en 38

Tolhuis aan het einde van den Hiervan in 1864 te vernieuwen, een eiken sluitEijsoordschen weg, met enkepaal, zwaar 22 en 22 duim, lang 2.50 el,
len keerboom.
voorzien van plinten, lijsten, dekstuk en klos
als de bestaande; een raam in den voorgevel
te vernieuwen, van afmetingen als het be¬
staande, breed 1.11 el, hoog 1.665 el, van
greeneuhout, dik 3^2 duim, met eiken roeden.

Bezuiden paal 42 Tolhuis nabij Zwijndrecht, met Hiervan in 1864 den vloer van de woonkamer
enkelen keerboom, watergeop te nemen, van de onderleggers 8 stuks te
vende pomp, enz.
vernieuwen, zwaar 10 bij 12 duim, lang ieder
3.16 el, daarna den vloer weder te plaatsen
I
met bijlevering van het te kort komende; het
kelderkozijn te vernieuwen, groot buitenwerks
50 en 40 duim, zwaar 10 en 18 duim, van
greenenhout met eiken onderdorpel en raampje
als het bestaande, af te hangen aan 2 scharnieren.
Groote weg der
2de klasse n°. 4,
van Katendrecht
naar de rivier de
Oude Maas.

30 en 31

Tolhuis onder Charlois, met 2 Hiervan in 1864 te vernieuwen, in de woonkakeerboomen, enz.
m/’r den schoorsteen ter lengto van 5 el, te
begmnen boven den mantel, zwaar 40 en 70
duim buitenwerks, van Dordtsche metselplavei;
idem den vloer te vernieuwen van 3 duims
vurenhout, lang 3.80 el, breed 2.77 el, 5
eiken loggers, zwaar 10 en 12 duim, ieder
lang 2.90 el; 13 el vuren plint, zwaar 2V2 en
11 duim; 6 stuks deniien tusschen regels voor
zijschotten, zwaar 10 en 10 duim, ieder lang
2.40 el en 15 vierkante el buitenschot, van
3 duims greenenhout en 7 vierkante el binnenschot van 2V3 duims vurenhout. Voor langs
den gevel de goot te vernieuwen van greenen¬
hout, lang 10.20 el; zwaar 13 en 18 duim,
met eeiie neuslijst als de bestaande.
Aan de nooidzijde langs het huis een straatje
te leggen gootsgewijze van Dordtsche klinkert
op hun kant, lang 4.50 el, breed 33 duim.
Een eiken aanslagpaal, zwaar 13 en 18 duim,
lang 2.40 el, met lijsten, plinten en klossen
als de bestaande, een greenen dekstuk op deu
tolboom, lang 3.77 el, zwaar 5 en 21 duim;
2 eiken paaltjes van den doorloop, zwaar 15
bji 15 duim, ieder lang 2 el, met twee hoog
schrooten van vurenhout, zwaar 3 bij 15 duim,
te zamen lang 2.66 el; 1 eiken paaltje van den
doorloop, ztvaar 10 bij 10 duim, lang 2 el.

21
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34 en 35

Tolhuis in het Portland, met 2 Hiervan in 1864 te vernieuwen 2 eiken sluitpalen, lang ieder 2.50 el, zwaar 22 bij 22 duim;
keerboomen, enz.
een eiken keerpaal, lang 2.40 el, zwaar 13
bij 18 duim, metlijsten, plinten en klossen als
de bestaande, eenen eiken scheringpaal, lang
J.70 el, zwaar 10 bij 15 duim; een eiken
paaltje voor den doorloop, lang 2 el, zwaar
10 bij 10 duim.
C.

Groote weg der
Iste klasse n°. 7
Van Katendrecht
iiaar Zwijndrecht

Mijl-. Jcanton- en midere
palen, sclieringen, enz.

Langs dezen weg staan 17 mijl¬ Hiervan in 1865 mijlpaal 41 te vernieuwen,
palen , op onderlinge afstanden
zwaar 25 en 25 duim, lang 2 el, volgens het
van 1000 el, gemerkt n°. 26
bestaande model, met plintenj dik 4, hoog 30
tot en met n°. 42.
duim.
4 wegkantonpalen, als :
1 op 18 el benoorden mijlpaal Deze kantonpaal in 1864 te vernieuwen vaneikenhout, lang 3.50 el, zwaar 16 bij 16 duim,
n° 26.
bewerkt volgens het bestaande model.
1 bij de weegbrug;
1 bij mijlpaal n^. 37; en
1 aan de dorpstraat van Zwijn¬
drecht.
16 plantsoenpaaltjes, inslnitende
de opgaande boomen.
Langs dezen weg staan 10 mijl- In 1865 te vernieuwen drie mijlpalen, n°. 29,
palen, op afstanden als voren,
ol en 33, van afmetingen, materialen enz. als
gemerkt met n°. 2 7 tot en met
voor den voorgaanden mijlpaal is beschreven.

Groote weg der
2de klasse n°. 4,
van Katendrecht
naar de rivier de
Oude Maas.

n°. 36.
2 kantonpalen, waarvan 1 aan de
Ehoonsche tolbrug, en 1 aan
den Veerdam aan de Oude Maas,
tegenover Goidschalxoord.
26 en 27

Langs den Katendrechtschendijk; Hiervan in 1865 te vernieuwen, 20 eiken palen,
zwaar 10 bij 15 duim,, lang ieder 1.70 el;
1 schering, lang 200 el.
24 el greenen bovenleuning, zwaar 13 bij 18
duim, en 30 greenen schei, zwaar 5 bij 15 duim.

27 en 28

Bij de afritten te Charlois 80 el Hiervan in 1865 te vernieuwen 4 eiken palen,
zwaar 10 bij 15 duim, lang ieder 1.70 el;
schering in 3 lengten.
8.60 el greenen bovenleuning, zwaar 10 bij 15
duim; 11.65 el greenen middenschei, zwaar 5
bij 15 duim.
10 schamppalen.

28 en 29

3 dito.

I
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VII.

Hiervan in 1865 een schamppaal te vernieuwen
van eikenhout, zwaar 15 en 15 duim, lang
1.80 el.

29 en 30

3 dito.

30 en 31

Bij de Klioonscbe tolbrug;
6 schamppalen.

31 en 32

28, dito.

32 en 33

Bij den Oudenweg:

Hiervan in 1865 twee stuks te vernieuwen van
eikenhout, zwaar 15 bij 15 duim, lang 1.80 el.
Hiervan in 1865 drie stuks te vernieuwen, van
eikenhout, zwaar 15 bij 15 duim, lang 1.80 el.

1 wegwijzer met 3 armen,
waarop de woorden, Katen¬
drecht, Khoon en Goidschalxoord dubbeld zijn geplaatst.
3 schamppalen.
34 en 35

Langs den oprit van den Esschen
dijk:
1 schering, lang 6.80 el.
Aan het einde van den nieuwen
weg:
2 scheringen, te zamen lang 23 el. Hiervan in 1865 te vernieuwen 8 el greenen
bovenleuning, zwaar 13 bij 18 duim.

35 en 36

Langs den Portlandschen weg en
den 'Veerdijk 10 schamppalen.
1 schering, lang 31.60 el. Hiervan in 1865 te vernieuwen 6.30 el greenen
bovenleuning, zwaar 13 bij 18 duim; 1 eiken
paal, zwaar 20 bij 15 duim, lang 1.70 el.

Groote weg der
Iste klasse n°. 7 ,
van Katendrecht
naar Zwijndrecbt.

D.

Bernien en leplantingen.

De ter wederzijden van dezen Buiten de verrigtingen, hieromtrent in de volweg gelegen grasbermen, nagende artikelen opgegeven, over de verlangde
genoeg doorgaande ter breedte
oppervlakte met puin en brikken worden bevan 3 el, met de greppen,
stort, na dat zij naar aanwijzing zijn verlaagd
beloopen, onderbermen, slooof afgenomen.
ten, zij- of uitwegen, voor zooveel dit een en ander door de
directie zal worden aangewezen
of later opgegeven, daartoe te
behooren.
Van de op en langs die Boven en behalve het gewone onderhoud dezer bcbermen staande ijpen- en eS'
plantingen, hierna breeder omschreven, zullen
schen boomen bevinden zich,
zij, zoo dikwijls dit voor den Rijkstelegraaf
. i-*'' * 1 •• . ■
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VII

bebalve die genen, welke bovendien nog zullen worden geplant of aan bet Eijk blijken
te behooren;
ijpen,

essen,

26 en 27

166

A

27 en 28

286

»

28 en 29

304

u

29 en 30

59

260

' 30 en 31

-V

324

31 en 32

218

87

32 en 33

296’

-r

33 en 34

305

//

34 en 35

228

//

35 en 36

305

//

36 en 37

115

u

37 en 38

262

//

38 en 39

316

n

39 en 40

319

n

40 en 41

318

//

41 en 42

120

//

42 en Zwijndrecht.

1

1

Te zamen 3618

672

noodig is, of door de directie wordt verlangd,
ten alien tijde worden opgesnoeid of weggemimd, zonder de minste beschadiging of sto¬
ring aan de Eijkstelegraaf of andere eigendommen toe te brengen.

Het hakhout zich tnede op deze Hoewel liierop het gewone onderhoud word! toebermen en langs de slootkangepast, behoeft dit echter niet ingeboet
wor¬
ten van dezen weg bevindende,
den, maar moeten de doode struiken daarvan
voor zooveel dit als aan het
in ieder na- of voorjaar w’orden opgeruimd.
Eijk behoorende, zal worden
aangewezen.
Grootenwegder
2de klasse n°. 4,
van Katendrecht
naar derivier de
Oude Maas.

De bermen van dezen weg ter Hiervan tegen de westelijke glooijing van den
breedte en voor zooveel die zul¬
veerdijk aan de Oude Maas, over eene opperlen worden aangewezen, mavlakte van 750 vierk. el in de maand Septem¬
ken met hunne glooijingen,
ber van ieder jaar te leggen een rieten noodwatergreppen, enz. een deel
beslag, dik 10 duim onder den voet en bezet
van denzelven uit.
met vast neergedreven en stijf in elkander geDe beplantingen, uitgezonvlochten tuinen, van haringband om Walcherderd de linden boomen bij de
sche palen.
tolhuizen langs dezen weg, be¬
De tuinen, hoog 0.15 el, niet wijder dan
hooren niet aan het Eijk.
0.50 el, en de palen niet meer dan 0.33 el
van elkander.
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Alvorens dit beslag te leggen en na de opbreking en opruiming daarvan, hetwelk in de
maand April van ieder jaar meet gescbieden,
zal bet beloop met goeden kleigrond, onder
bet beboorliik profit moeten worden gebragt.
Ook de uitwegen in deze bermen zoo noodig
te verlagen en met puin te bestorten.

VII.

E. Draden, porceleineK isolatoren en gereedschappen.
Eijkstelegraaf
'tusschen de rivieren de Oude en
Nieuwe Maas.

Tot dezen telegraaf beliooren 4 Hiervan worden de draden, isolatoren en moertjes
verzinkte ijzeren draden, loomet linksche en regtsche schroef door de directie
pende over 16,900 el lengte,
geleverd, komende bet vervoer daarvan evenhangende aan porceleinen iso-1 wel, van en naar de plaats van verzending,
latoren, ieder met 3 schroeven
voor rekening des aannemers, die in tijds de
verbonden aan 306 houten paaanvraag voor de noodige voorwerpen aan de
len en 2 getimmerde kokerpadirectie doet.
len, verschillende van 5 tot 10
Alle andere werkzaamheden, als bet opspoel lengte boven en ongeveer
ren, van en met speed aanbrengen van voorel ill den grond.
zieniiigen, bij ontstane gebrekeo, bet berigt
Daar -waar zich eenige kromgeven daarvan aan de directie, bet met de.
ming in den weg bevindt, zijn
noodige manschappen behulpzaam zijn tot de
aan de palen sclioren van bout
herstelling derzelve; bet in orde houden der
als de palen en van 3 tot 8
palen, wmartoe bet zoo noodig schoren daarvan
el lengte aangebragt, aan bet
behoort, en bet aanschaffen van alle materialen
andere einde bevestigd tegen
tot herstelling, vernieuwing van schroeven enz.;
palen van dito bout, lang
komen geheel voor rekening des aannemers.
1.20 ol.
Wanneer een of meerder palen of schoren
enz. op last der directie vernienwd of vervangen moeten worden, moet zulks op de eerste
aanzegging door den aannemer gescbieden.

r

Bebalve in de A. E. en B. op- In de schuur bij de weegbrug te leveren 6 blikgenoemde gereedschappen moeken bussen tot beveiliging van bet fleschje met
ten bij ieder der 3 kantonniers,
soldeerwater, lang ieder 15 en in middellijn 6
voor dezen telegraaf nog voorduim.
handen zijn:
De linnenzakjes van de kantonniers te doen
vervangen door lederen zakken volgens opgaaf
1 lederen zakje waarin:
der directie:
1 driekante vijl;
1 boor met boorijzers te vernieuwen;
1 buigtang;
2 ladders van 20 porten te vernieuwen, de
1 klaauwhamer;
sporten van eikenhout en de boomen van Eiga’s
greenen, te leveren aan iederen kantonnier een
1 boor met boorijzers ;
langwerpige ragebol.
10 el touw en ongeveer dcDen kokerpaal te Zwijndrecht regt te plaatsen en gedeeltelijk te vernieuwen, daartoe te
zelfde lengte ijzer of koperdraad;
leveren en te verwerken 2 nieuwe greenen lasschen, lang ieder 3.50 el, zwaar 10 bij 25
6 isolatoren;
duim; 2 greenen bekleedingstukken, waarvan
een lang 2.10 el en een lang 2.60 el, zwaar
1 ladder van 18, en
4 bij 36 duim; bet plint te vernieuwen van
1 dito van 28 sporten.
greenenhout, ontwikkeld lang 1.44 el, zwaar
4 bij 42 duim.

86

Nommers

Mijlpalen

Aanduidiiig

Uit te voeren werkzaamheden,

van

waartusschen de

van de

te leveren en

de perceelen.

werken bestaan.

kunstwerken, beplantingen enz.

te verwerken materialen, enz.

¥11.

In 1SC4 te Zwijndrecht eene kist met gereedschappen te leveren volgens de voorschrifteu der A. E. en B.
De voorhanden palen moeten door den aannemer ter aan te wijzen plaatse worden bewaard.
Ilij geeft daarvoor een bewijs van ontvangst
aan de directie en is voor het behoud der palen
verantwoordelijk.
A.

¥III.
Groote weg der
2de klasse n°. 4,
van Goidschalxoord naar Numansdorp.

Bmggen, duikers en heschoeijingen.

44 en 45

Bij Klaaswaal: 1 steenen brug of Hiervan in 1865 te vernieuwen: 4 eiken palen,
heul, wijd in den dag 3.06 el,
zwabr 10 bij 15 duim, lang ieder gel, en 4'
breed 4.50 el, tusschen de
schoren vangreenenhout, zwaar 10 bij 15 duim,
zonnenmcliters, te zamenlang
lang ieder 1.70 el.
15 el, met 55 el leaning of
sobering, eikenbouten beschoeijingen, enz.

45 tot 46

Bij de Oude Sluis: 1 steenen Hiervan in 1865 te vernieuwen, 3 eiken palen,
brug of heul als voren, wijd
zwaar 10 bij 15 duim, lang ieder 2 el.
1.80 el, breed 3.65 el, met
50 el leaning of schering,
eikenbouten beschoeijing, enz.

45 en 46

Bezuiden de Oude Sluis: 1 stee¬
nen brug of heul, als voren,
wijd 0.90 el, breed 5.40 el,
met 11.50 el leaning of sche¬
ring , eikenbouten beschoeijingen, enz.

43 en 47

Bij hofstede van H. van der Waal: Hiervan in 1865 te vernieuwen, 2 eiken leuning1 steenen brug of heul als vo¬
stijlen op de heul, zwaar lO bij 15 duim, lang
ren, wijd 2.50 el, breed 4.20
ieder 0.75 el; en 12 el greenen middenschei,
el, met 39.80 el leaning of
zwaar 4 bij 25 duim.
schering, eikenbouten beschoei¬
jing, enz.

47 en 48

Aan de Middelsluis: 1 houten Hiervan in 1865 te vernieuwen, het greenen bokoker of duiker, lang 9 el,
vendek, dik 4 duim, lang 3.50 el, breed 4
wijd 0.30 el vierkant, 4 dito
el, met eindplanken van 0.25 el breed, lang
kokertjes in de voetpaden.
ieder 4.50 el; 15 vierk. el eiken beschoeijing
aan de vleugels, zwaar 5 duim; 4 eiken sche1 houten brug, wijd 2.80
ringpalen waarvan.2 ieder lang 1.15 el en
el, breed 2.25 el, met dito
twee ieder lang 2 el, zwaar 10 bij 15 duim;
landhoofden en vleugels j^en
10 el greenen middenschei, zwaar 5 bij 15 duim.
28.50 el leaning of schering.

48 en 49

Over eene kreek in den Numans- Hiervan in 1865te vernieuwen, 6 eiken leuningpolder: 1 steenen brug of heul.
palen, zwaar 10 bij 15 duim , lang ieder 1.05
wijd 2.50 el, breed 4.40 el,
el; 12 el greenen middenschei, zwaar 5 bij
met 20.80 el leaning en 4
15 duim, en op aanwijzing te verwerken iVj
eiken vleugelbeschoeijingen.
teerling el metselwerk van Dordtsche metselplavei in sterken tras.
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VIII.

Bezuiden
mijlpaal 49.

Aan de dorpstraat van Numans- Hiervan in 1865 te vemieuwen, 7 eiken leuniugdorp: 1 steenen brng of heul,
palen, waarvan 3 ieder lang 2 el en 4 ieder
wijd 2.50 el, breed 4.95 el,
lang 0.75 el, zwaar 10 bij 15 duim, en op
met 17.25 el leaning of sobe¬
aanwijzing te verwerken Vg teerling el metselring.
werk van Dordtsohe metselplavei in sterken tras.

Zijtak vanGoidschalxoord naar
Mijnsheerenland.

40 en 41

In denMijnsheerenlandschenweg:
2 bruglenningen, te zamen lang
15 el, met 4 eikenhouten beschoeijingen.

Zijtak van den
Mij nsheeienlandschen weg naar
Strijensas.

50 en 51

In den afweg van den zuiddijk
bij Cillaarshoek: 1 houten koker, lang 6 el.

56 en 57

In den Sasschen weg :
2 bruglenningen over eene
gemetselde heul, lang te zamen
13.90 el.

58 en 59

Bij de hofstede van Herweijen :
1 houten duiker met schuif
en klep;
1 leuning over eene gemet¬ Hievan in 1865 te vemieuwen, 2 eiken palen,
selde heul, lan^ 9.90 el.
waarvan 1 lang 1.25 el en Hang lei, zwaar
10 bij 15 duim.

I

Zijtak van Puttershoek
naar
’s Gravendeel met
de bestratingen te
’s Gravendeel.

Aan' de rivier de Dordtsche kil:

Groote weg der
2de klasse n°. 4,
van Goidscbalxoord naar Nu
mansdorp.

B. Tolhuizen en aanhoorigheden.

De eikenhouten beschoeijingen rond om de veerstoep in
de Dordsche kil, sluitende tegen het palen hoofd, alsmede
een eikenhouten vleugel of
scherm met ducdalf.

38 en 39

Tolhuis bij Krooswijk, aan den Hiervan in 1864 te vemieuwen, I tolboom,
Oud-Beijerlandschen dijk, met
lang 3.66 el, 2 achterharren, lang ieder 1.05
3 keerboomen, 37.50 el sobe¬
el; 2 sehoren, ieder lang 1.60 el, zwaar 13
ring, enz.
bij 18 duim, en 1 dekstuk op den tolboom,
lang 3.68 el, zwaar 5 bij 18 duim, van greenenhout; 1 eiken keerpaal, zwaar 13 bij 18
duim, lang 2.40 el, 2 eiken sluitstijlen, zwaar
22 bij 22 duim, lang ieder 2.50 el, met dekstukken en plinten enz., als de bestaande. p
eiken sohreriiigpaal, lang 2 el; zwaar 10 bij
15 duim.

48 en 49

Tolhuis onder Numansdorp, met Hiervan in 1864 te vemieuwen, den tolboom,
een kcerboom.
met dekstuk, achterhar en sehoor, van afmetingen en hout als ^bij het voorgaande is be-
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Zijtak van Goid
schalxoord naar
Mijnsheerenlaud

paald; 1 sluit- en 1 draaistijl van eikenhout,
lang ieder 2.50 el, zwaar 22 bij 22 duim, met
dekstukken, lijsten en plinten als de bestaande;
1 eiken paaltje voor bet hekwerk om bet tol¬
huis, lang 1.70 el, zwaar 10 bij 15 duim.
Aan bet tolhuis te vernieuwen, 15 vierk. el
greenen buitenbeschot, dik 3 duim; 5 vierk. el
vuren binnenbeschot, dik 2V2 duim; de vloer
in bet slaapkamertje 2.50 el vierkant, te vernieuwenvan3 duims vurenhout, des gevorderd
de leggers te vernieuwen van eikenhout en van
afmetingen als de bestaande.
40 en 41

Tolhuis aan den Blaakschen dijk Hiervan in 1864 te vernieuwen, 1 tolboom, lang
3.66 el, zwaar 13 bij 18 duim; 1 dekstuk op
nabij den Mijnsheerenlandschen
den tolboom, lang 3.68 el; zwaar 5 bij 18 duim
weg, met Z keerboomen en
van greenenbout; 1 eiken sluitstijl met dek¬
28.80 el lengtesobering, waarin
stuk, lijsten en plinten als de bestaande; 1
een dubbel opendraaijend hek,
eiken scheringpaal, lang 2 el: zwaar 10 bij 15
enz.
duim; 1 dito schamppaal, lang 1.70 el, zwaar
15 bij 15 duim; achter bet tolhuis te brengen
eene greenenhouten goot, zwaar 10 bij 15 duim,
lang 6.20 el; aan de voetingvan bet schuurtje
te verwerken ,3 teerling el metselwerk van
Dordtsehe metselplavei in sterke tras.

V,

. Zijtak van den
Mijnsheereulandschen weg naar
Strijensas.

Zijtak van Puttershoek
naar
’s Gravendeel.

43 en 44

Tolhuis onder Puttershoek', met Hiervan in 1864 te vernieuwen, 1 eiken sluitstijl,
lang 2.50 el, zwaar 22 bij 22 duim; 2 eiken
2 keerboomen, 76.70 el lengte
keerpalen, lang ieder 2.40 el, zwaar 13 bij 18
scheriu“t!) enz.
duim, met dekstukken, lijsten en plinten als
voren; achter bet tolhuis te brengen eene greenen¬
houten goot, zwaar 10 bij 15 duim, lang 6.20 el,

49 en 50

Tolhuis onder Maasdam, met 2 Hiervan in 1864 te vernieuwen, een greenen dek¬
stuk op een der tolboomen, zwaar 4 bij 18
keerboomen , scheringen, enz.
duim, lang 3.64 el; 1 sluit- en 1 draaistijl van
eikenhout, zwaar 22 duim, lang ieder 2"50 el;
1 eiken keerpaal, lang 2.40 el, zwaar 13 bij
18 duim, met dekstukken, lijsten en plinten
als de bestaande; 3 eiken scheringpalen, lang
ieder 2 el, zwaar 10 bij 15 duim.

Benoorden
mijlpaal 55.

Tolhuis onder Strijen, met een Hiervan in 1864 te vernieuwen de , noordelijke
voeting van het schuurtje, ter lengte van 2.50
keerboom; 12.80 el lengte
el, hoog 0.80 el en dik een steen van Dordtsobering, enz.
sche metselplavei in sterken tras.

48 en 49

Tolhuis onder’s Gravendeel, met Hiervan in 1864 te vernieuwen, 1 tolboom, lang
3.60 el, met schoor, lang 1.60 el en achter2 keerboomen, 48.25 el lengte
har, lang 1.80 el, van greenenbout, zwaar 13
sobering, waarin twee dubbel
bij 18 duim, en 1 dito dekstuk, zwaar 4 bij
opendraaijende hekken, enz.
18 duim, lang 3.64 el; 6 el greenen middenschei, zwaar 4 bij 15 duim; aan het schuurtje
van het tolhuis te vernieuwen op aan te wijzen
plaatsen, 8 vierk. el 3 duims greenen buitenschot.
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Nommers

Mijlpalen

Aanduiding

Uit te voeren werkzaamheden,

van

■vvaartusschen de

van de

te leveren en

de perceelen.

werken bestaan.

kunstwerken, beplantingen enz.

te verwerken materialen, enz.

C.

Till.

Mijl-. hanton- en andere
palen, scheringen, enz.

Langs dezen weg staan 12 myl- In 1865 te vernieuwen mijlpaal n°. 41, van bout
en afmetingen als voor bet Yllde p&ceel is
palen, op onderlinge afstanden
omschreven.
van 1000 el, gemerkt met de
nommers 38 tot en met 49.

Groote weg der
2de klasse n°. 4,
van Goidschalxoord naar Numansdorp.

3 kantonpalen, waarvan:
1 aan den veerdam te Goidschalxoord;
4 tusschen de
n°. 43 en 44, en

mijlpalen

1 te Numansdorp.

Dezen kantonpaal in 1864 te vernieuwen van
eikenhout, lang 3.50 el, zwaar 16 bij 16
duim, en bewerkt volgens bet bestaande model.

Langs dezen weg staan 25 mijlpa¬
len, op afstanden als voren ,
gemerkt 37 tot 59 ingesloten.

Zijtakken van
voornoemdenweg
in den Hoekschen
waard.

6 kantonpalen, waarvan:
bij

4 op den Blaakscben dijk Dezen kantonpaal in 1864 te vernieuwen, van
bout en afmetingen als bij den voorgaanden is
den Mijnsbeerenlandschen
bepaald.

1 aan bet einde van dezen
laatsten weg bij de straat van
Mijnsbcerenland;
1 bij mijlpaal 47, tusscben
Puttersboek en Maasdam;
1 bij mijlpaal n°. 52 bij
Strijen.
1 aan bet einde van den
Strijensasscben weg, en
1 aan de veerstoep te ’sGravendeel.
Groote weg der
2de klasse n°. 4 ,
van Goidschalxoord naar Numansdorp.

Benoorden
mijlpaal 38.

Te Goidschalxoord aan den veer- Hiervan in 1865 te vernieuwen, 4 eiken palen,
w'eg, 1 sobering,lang 16 el.
waarvan 2 zwaar 10 bij 15 duim en 2 zwaar
13 bij 18 duim, lang ieder 2 el; 3.30 el
greenen middensobei, zwaar 5 bij 15 duim.
Bij den korenmolen te Goidscbalx
oord, 1 scbering, lang 42 el.

42 en 43

Bij den korenmolen van Klaaswaal, 1 sobering, lang 24 el.

44 en 45

Onder Klaaswaal, 7 keerpalen met
daartegen bevestigde scbroot.
23
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Nommers
van

Mijlpaleu
waartusschen

de

dp. perceelen.

werken bestaan.

Till.

45 en 46

Aanduiding

Uit te voeren werkzaamheden,

van de

te leveren en

kunstwerken, beplantingen enz.

te verwerken materialen, enz.

Bij de Oude sluis;
7 keerpalen met 11.20 el
afheining.

47 en 48

Bij den middelsluis:

Hiervan in 1865 te vernieuwen, 10 eiken scberingpalen, lang ieder 1.70 el, zwaar 10 bij
1 sobering, lang 68.80 el.
15 duim; 5 el greenen bovenlegger, zwaar 10
bij 12 duim; 4 el dito middenscbei, zwaar 4
bij 28 duim en 5.50 el dito middenscbei,
zwaar 5 bij 15 duim.

ZijtakvanGoid- Bewesten mijl- Bij de dorpstraat van Heinenoord:
sclialxoord naar
paal 39, 40
4 schamppalen.
Mijnsheerenland.
en 41.
Bij en langs den afrit aan den
Blaakschen dijk:
1 sobering, lang 37 el.
4 scbamppalen.
41 en 42

Aan den Acbterweg;
1 scheringje van eene scbroot,
tegen scbamppalen.
2 scbamppalen.
1 sobering, lang' 12.90 el.
Aan de dorpsstraat van Mijnsheerenland, 1 sobering, lang
9.50 el.

Zijtak van den
Mijnsheerenlandschen weg naar
Strijensas.

48 en 49

Bij Maasdam:
5 scbamppalen.

Hiervan in 1865 te vernieuwen, 1 eiken schamppaal, zwaar 15 bij 15 duim, achtkant en als
de bestaande bewerkt, lang 1.80 el.

Bij den Smidsweg:
3 scbamppalen.
49 en 50

Bij den korenmolen van Maasdam:
1 scbamppaal.
1 sobering, lang 24.60 el.

50 en 51

Bij de dorpstraat van Cillaarsboek;
4 scbamppalen.

Bezuiden
mijlpaal 52.

Bij den korenmolen van Strijen:
1 sobering, lang 24.70 el.

Hiervan in 1865 te vernieuwen, 4 eiken palen,
zwaar 10 bij 15 duim, lang ieder 2 el.
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Nommers

Mijlpalen

Aanduiding

Hit te voeren werkzaamheden,

van

waarfcusscheii de

van de

te leveren en

de perceelen.

werken bestaaii.

kunstwerken, beplantingen enz.

te verwerken materialen, enz.

VIII.

1 schamppaal.

Dezen schamppaal in 1865 te vernieuwen van
eikenhout, als de bestaande.

Benoorden mijl- Bezuiden de dorpstraat van Strijen
paal 55, 56 en
2 schamppalen.
57.
Bij den grindweg van’s Gravendeel
2 schamppalen.
58 en 59

Zijtak van Putterslioek
naar
's Gravendeel.

Beoosten
mijlpaal 47.

Bij de woning van Herwijen:

Hiervan in 1865 te vernieuwen, S eiken palen,
zwaar 10 bij 15 duim, langieder 2 el; 4.60 el
1 schering, lang 39.80 el,
greenen middenschei, zwaar 5 bij 15 duim.
met 3 openslaande dubbele
hekken.

Bij den korenmolen van Putters
hoek;
1 schering, lang 50 el.

Beoosten
mijlpaal 50.

Bij den korenmolen van’s Graven¬
deel:
1 schering, lang 24.70 el.
Aan de dorpstraat te’sGravendeel:
4 schamppalen.
D.

Bermen en bejplaniingen.

Ook hier maken de bermen, voor
De uitwegen op deze bermen op en naar lastgezooveel daaromtreut zal worden
ving der directie te verlagen, en ter breedte
opgegeven de daarin zijnde
van 2.50 el met 10 duim dikte puin te bewatergreppen, uitwegen enz.
storten.
deelen van deze wegen nit.
De beplantingen langs deze we
gen. uitgezonderd de lindenboomen bij de tolhuizen, be
hooren niet aan het Rijk.

UIS»'.jw.
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§ 6. De afmetingen en beschrijving der wegen in de bovenstaande staten zijn zoo
juist mogelijk opgegeven, zonder dat daarom de directie daarvoor aansprakelijk is 5
de aannemer zijn derhalve verpligt de werken op dezelfde afmetingen te onderhouden
en te vernieuwen, zoo als de wegen, bermen en de kunstwerken liggen en gevonden
worden, behoudens de nadere bepalingen van dit bestek.
Art. 4.
§ 7. De jaarlijks te doene leverancien, zoowel van straatsteenen als van zand,
Aanvoer en verwerken van ma- scbulpen, grind, enz., moeten volgens aanwijzing der directie worden aangevoerd in
terialen.
drie gelijke gedeelten, v66r den Isten Mei, den Isten Julij ^en den Isten October;
voor iederen dag dat de leverancien later dan ieder der bepaalde tijden mogten plaats
hebben is de aannemer eene korting van vijf gulden op zijne aanneemsom verschuldigd.
§ 8. De voor ieder onderhoudsjaar in den staat hierboven voorgeschreven vernieuwingen en herstellingen aan de kunstwerken, moeten voor den Isten October van
dat jaar zijn voltooid; voor iederen dag latere oplevering van elk kunstwerk afzonderlijk is de aannemer eene korting van tien gulden op zijne aanneemsom verschuldigd.
§ 9. De aannemer van ieder perceel is verpligt, zoodra er een aanvoer van materialen, vernieuwing of yerstrating of herstelling heeft plaats geliad, daarvan ten
spoedigste aan de locale directie van den weg scliriftelijk enkosteloos kennis te geven;
bovendien meet hij aan die directie iederen Maandag, een geteekenden staat kosteloos
inleveren, van al de in de laatste week aangevoerde en verwerkte materialen, verstratingen, vernieuwingen, enz., alsmede van hetgeen in de aangevangen week zal
worden geleverd en verrigt; de noodige middelen en manschappen tot meting en opneming door de directie, moeten door den aannemer worden verstrekt en beschikbaar
gesteld, de aannemer of degeen die hem ten genoege der directie vervangt, moet bij
de opmeting beliulpzaam zijn.
Hij moet aan den ingenieur verstrekken al de gedrukte lijsten, staten en kwitantien,
welke tot t^oede en rigtige surveillance vereischt worden en waarvan hem de modellen zullen^ worden ter handgesteld; de behoeften zullen voor ieder onderhoudsjaar
worden opgegeven.
§ 10.

De opgaven van aangevoerde materialen of uitgevoerde werken, worden

alleen dan voor deugdelijk gehouden, wanneer zij door den ingenieur of den opzigter
als geldig zijn erkend en aangenomen; bij verschil hierover moeten de geleverde
materialen of de uitgevoerde werken, voor rekeningdes aannemers, met gewaarmerkte
maten, met behulp van een genoegzaam getal arbeiders worden gemeten en opgenomen en van het alsdan bevonden wordende wederzijds aanteekening gehouden.
§ 11.

In geen geval mag er eene uitbreking, vernieuwing of vervoer van mate¬

rialen langs den weg worden aangevangen of plaats hebben, dan op bepaalden last of
met toestemming der directie, voor iedere overtreding is de aannemer eene korting
van vijf en twintig gulden op zijne aanneemsom verschuldigd, terwijl bovendien het
geleverde of uitgevoerde door hem niet mag worden in rekening gebragt.
§ 12.

De voorschriften omtrent de afwijkingen , bij vernieuwingen of herstellingen

aan de straatwegen met de kunstwerken, benevens de voorzorgen voor de passage
zijn 00k van toepassing op de schulp- en grindwegen.
§ 13.

De langs de wegen gevoerd wordende schulpen en grind moeten in gelijke

hoeveelheid tusschen twee opvolgende mijlpalen in daartoe gemaakte of nog te maken
bergkassen opgezet en alzoo tot de verwerking bewaard worden, in de verdeeling
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dezer hoeveelhedcn mag zonder lastgeving of toestemming der directie geene verandering worden gemaakt.
§ 14. De te leveren grind voor d.e schulpwegen mag alleen worden gebruikt tot
bet vullen van sporen, knikken of oneffenheden in de wegen, welke dieper zijn dan
twee duim, met inachtneming en bewaring van een zuiver tonrond profil.
§ 15. De puin niet kleiner dan halve steenen, moet worden verwerkt tot bestorting of des verkozen wordende tot vlakking van zij- of uitwegen of andere plaatsen
waar zulks noodig zal worden bevonden, en zoo als bij nat weder, tot wering van
slijk op de wegen; door de directie zal worden bevolen en aangewezen, waartoe zoo
dit bevolen wordt bij al de bepuinde opritten, steepen en uitwegen, ten alletijde eene
hoeveelheid van niet minder dan een halve kubiek el nit de leverancie en voorraad
moet liggen.
§ 16. De materialen langs de schulp- en grindwegen mogen nimmer geheel
worden verbruikt, maar steeds moeten er in de daartoe bestaande bakken zoeveel
materialen aanwezig zijn als gevorderd worden om de wegen bestendig behoorlijk te
onderhouden.
§ 17. De directie zal zich nit de vergelijking van de aangevoerde en verwerkte
materialen verzekeren, dat aan de voorgeschrevene bepalingen behoorlyk wordt yol"
daan; en bovendien zoo dikwijls zij zulks goedvindt of noodig acht, de materialen
opmeten en tellen, waartoe de aannemer ten zijnen koste de vereischte gereedschappeu
moet leveren en de manschappen beschikbaar stellen.
Art. 5.
§ 18. In de thans bestaande afmetingen, of rigting der wegen, bermen, kunstWijzo van bc'
werken, enz., mag geen de minste verandering of afwijking worden gebragt dan op working,
last der directie, iedere zonder dien last gemaakte verandering moet door en voor
rekening des aannemers worden verholpen en op de vroegere afmeting en rigting
worden teruggebragt, terwijl hij voor iedere overtreding eene korting van vijf en
twintig gulden op zijne aanneemsom is verschuldigd.
§ 19. De voor de vernieuwing der bestratingen gevorderde steenen en zand,
alsmede het zand voor de verstratingen, moeten worden geleverd boven die welke
zijn voorgeschreven in den stakt hiervoren voor het dageUjksch onderhoud.
,
«

§ 20. Al de voor de vernieuwingen gevorderd wordende materialen in de nabijheid
van het werk aangevoerd en door de directie goedgekeurd zijnde, moet na de opruiming van slijk, vuilnis en zand, de weg met de wederzijdsche kantlagen, voor zooveel zij naar het oordeel der directie ook vemieuwd of verstraat moeten worden, ter
geheele of halve breedte volgens order der directie worden opgebroken, en wanneer
dit voor de veiligheid der passage wordt noodig geoordeeld door dwarsboomen afgesloten
en zoo noodig van lichtgevende lantaarns worden voorzien.
§ 21. De uitkomende puin moet worden gestort of vervoerd, hetzij achter de
kantlagen, op nit- of afwegen, op bermen of taluds; of op alle zoodanige plaatsen
als door de directie zal worden aangewezen, zoo als bijvoorbeeld voor het Iste perceel
naar verschillende punten van het Zederikkanaal; de niet op last der directie te gebruiken of te vervoeren puin, moet door den aannemer van den weg en deszelfs aanhoorigheden worden verwijderd zoodra een gedeelte straatweg vemieuwd is; dit moet
binnen veertien dagen na die vernieuwing geschied zijn, zonder daartoe den last
van de directie af te wachten.
24
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De aannemer is eene korting van tien gulden op zijne aanneming^m verschuldigd
voor iedereii keer dat hij daartegen handelt.
§ 22. De zandbedding van den weg, na het uitbreken der straat van alle wortels, pain en andere vreemde stoffen goed gezuiverd zijnde, moet met eene laag fijn
zand volgens opgaaf der directie worden verhoogd, doch daar waar de zandbedding
in het Iste, 6de en 7de perceel de diepte van 30 duim niet mogt hebben, en in
het 2de, 3de, 4de en 5de perceel de diepte van 25 duim niet heeft, moet de ondergrond tot de opgegeven diepten worden weggraven en met fijn zand aangevuld en
naar de mal aangestampt of ingewasschen, zoodat er eene zandbedding wordt verkregen voor het 7de perceel van 35 duim, van het Iste en Ode perceel van 30 duim
en voor het 2de, 3de, 4de en 5de perceel van 25 duim; de aannemer is eene
korting van twintig gulden op zijne aanneemsom verschuldigd voor ieder keer dat de
zandbedding bij eene plaats gehad hebbende vernieuwing van eene mindere hoogte
dan de voorgeschrevene zal bevonden worden, onverminderd de verpligting des aannemers om de zandbedding dadelijk tot de gevorderde afmeting te brengen.
§ 23. Hetzandbed goedgekeurd zijnde, moeten ter wederzijde van de as des wegs
in het Iste, Ode en 7de perceel op twee el, dus onderling op vier el van elkander,
en in de andere perceelen, zoover van elkander verwijderd als de thans bestaande,
de kantlagen van drie rijen goedgekeurde,,nit den weg gebroken of anders nieuwe
vlakke mopstraatklinkers onderling waterpas en in verband worden gesteld, waarvan
eene rij op den kop en de twee andere rijen op hun kant te plaatsen.
§ 24. “Voor elke reize dat er in de nieuwe bestrating oude steenen worden ontdekt, of dat zij zonder voorkennis of toestemming van den opzigter is onder het
zand gebragt, is de aannemer eene korting van tien gulden op zijne aanneemsom
verschuldigd.
§ 25. De wederzijdsche bermen moeten, waar dit zonder beschadiging van het
plantsoen kan geschieden, langs de vernieuwde en verstrate gedeelten onder eene
helling naar buiten van een vijftiende der breed te, of volgens last der directie worden
afgegraven en de uitkomende specie, zoo noodig, ten koste van den aannemer weggevoerd.
§ 26. De goede steenen nit de voor de vernieuwingen en de verstratingen opgebroken vakken, moeten worden verwerkt tot het doen van de bepaalde verstratingen
cn herstellingen van den weg, de te kort komende worden genomen van de voor
ieder perceel voorgeschrevene, in ieder onderhoudsjaar te leveren en te verwerken
nieuwe steenen.
Het aantal uitgekomcn oude steenen moet wekelijks aan de directie worden op¬
gegeven, met de plaats waarnaar zij vervoerd zijn, en waar zij even als voor de
nieuwe steenen is bepaald, onder goedkeuring der directie geregeld opgetast moeten
worden en blijven, om van daar volgens lastgeving der directie verwerkt te worden.
In vakken waarin oude en nieuwe steenen gebruikt worden, mogen zij niet door
elkander verwerkt worden, maar moeten de gedeelten met oude steenen en die met
nieuwe steenen van elkander gescheiden blijven.
A1 hetgeen in de § § 22, 23 en 24 ten aanzien van de uitkomende steenen,
puin en de zandbedding voor de vernieuwingen wordt voorgeschreven is ook van
toepassing op de verstratingen.
§ 27.

Indien het morgt blijken, dat van de bepaalde vernieuwingen en verstra¬

tingen en de uit de opgebrokene gedeelten wegs voortgekomene bruikbare oude stee¬
nen en het aantal voorgeschreven te leveren nieuwe steenen niet voldoende waren om
de bepaalde verstratingen te doen uitvoeren en om de wegen in volkomen goeden staat

\
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te onderhoddeii, is de aannemer van ieder perceel verpligt, om voor zijne rekening,
met bijlevering der daarvoor benoodigde steeaen en zand te zorgen, alsmede dat de
wegen in goeden, bruikbaren staat worden onderhouden, door bet ten spoedigste doen
ophdlen van sporen, knikken, gaten of oneffenheden.
§ 28. De bij de aanvaarding van bet onderboud, en de bij bet einde van ieder
onderboudsjaar niet verwerkte materialen moeten in de volgende onderboudsjaren worden verwerkt tot verbetering der wegen, boven en bebalve die welke de aannemer ver¬
pligt is aan te voeren;, terwijl de bij bet eindigen van den onderboudstijd nog aanwezig zijnde materialen, bet eigendom van bet Rijk blijven, en zullen wanneer de
directie dit noodig oordeelt de onverwerkte steenen, gebjkelijk worden verdeeld en
bij ieder tolhuis of op andere plaatsen van den weg behoorlijk opgetast.
§ 29. Indien de te leveren en te verwerken steensoorten, bezwaarlijk ofmoeijelijk
te verkrijgen zijn, mag de aannemer met vergunning van den ingenieur, in plaats
daarvan leveren en verwerken klinkertmoppen, tot eene zoodanige hoeveelheid dat
daarmede een gelijke oppervlakte van den weg kan worden vernieuwd of verstraat
als met de bepaalde steensoorten, zonder dat daarvoor zal worden bijbetaald.
§ 30. De bermen moeten zoo dikwijls zulks door de directie wordt gelast of noodig geoordeeld, worden afgemaaid, en vao onkruid, distels, opslag, euz. gezuiverd.
Zonder vergunning der directie mag bet gras niet langs den weg op boopen worden
geplaatst, raaar moet bet van de Hijks bermen gemaaide ten spoedigste worden weggevoerd, terwijl dat van de bermen beboorende aan bijzondere personen langs den
grooteij weg der 2de klasse n°. 4 , en de wegen in den Hoekscben waard, buiten
de tot dezelve beboorende breedten moet worden gebragt en aan de daarop aanspraak
bebbende overgelaten.
§ 31. Bebalve de bij de vernieuwingen af to nernen of op gelijke hoogte te brengen bermen, moeten ook de overige gedeelten van dezelve, welke booger dan 10 duim
boven de bestratingen zijn gelegen in bet eerste onderboudsjaar tot op die boogte
volgens de bepalingen in § 25 worden gebragt; betzelfde is van toepassing op de te
boog liggende aansluitingen van zij- of uitwegen, stoepen, enz., welke daarna weder
moeten worden bepuind.
§ 32. Op de met de wegen gemeenschap bebbende bermen enz., mag in geen
geval eenig vee, boe ook genaamd, noch bij dag noch bij nacht, worden geweid; de
aannemer van ieder perceel moet in overleg met den opzigter, de tolgaarders, kantonniers
en veldwachters zorg dragen datde daartegenbestaande wettelijke verordeningen gestrengelijk worden gebandhaafd ; in bet bijzonder moet bij toezien dat er dagelijks geene
scbapen langs de wegen, onder bet voorwendsel van te drijven, worden geweid.
Op de bermen enz. mag geen goed worden te bleeken gelegd of gebangen om te
droogen, ook mogen daarop geene hindelijke, de paarden schik aanjagende, den weg
morsig ciakeude of schadelijke voorwerpen geplaatst worden; de overtredingen biervan moeten als boven door den betrokken aannemer worden gekeerd.
Art 6.
§ 83. 1. lerstond na de goedkeuring der besteding, of na iederen aanvoer,
zal de aannemer, tegen afgifte van een door hem geteekend bewijs, in bewaring en
onderboud overnemen bet voorraadsmaterieel, bestaande in telegraa^alen, scboren,
isolatoren met beugels, enz., alsook de in de gereedschapskisten beboorende gereedschappen en andere voorwerpen.
Bij bet einde van bet onderboud wordt bet een en ander, voor zoover bet niet is
verbruikt, door den aannemer bij inventaris aan zijn opvolger, of, bij ontstentenis
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-daarvan, aan de directie overgegeven, en zal al hetgeen vermist of bescliadigd mogt
zijn, voor zijfle rekeniiig bijgeleverd en zooveel noodig vernieuwd worden.
2. Het voorraadsmaterieel wordt door den aannemer op eene, door hem beschikbaar te stellen, afgesloten plaats, ten genoegen der directie, geborgen.
3. Het aanvoeren en stellen van palen of schoren tot vervanging van bestaande
en het opruimen van deze wordt, voor zooveel het niet in de bestekken is omschreven, den aannemer volgens tariefsprijs vergoed. In iederen nieuw gestelden paal
wordt, aan de achterzijde op de hoogte van het nummerplaatje, hetjaartal der plaatsing gebrand of gehakt.
4. Het bout der oude palen en schoren, dat naar het oordeel der directie nog
bruikbaar is, wordt door den aannemer, ten genoegen der directie, geborgen en voor
herstellingen op de liju gebezigd, Het niet meer bruikbaar gekeurde hout is het
eigendom des aannemers en wordt door hem binnen een te bepalen tijd weggevoerd.
5. Van tijd tot tijd, en met name in het voor- en najaar of na hevige stormen,
worden de spantoestellen op last en onder toezigt van den opzigter van den waterstaat aangehaald of ontspannen.
6.

Losgeraakte stroppen bij de spantoestellen moeten behoorlijk weder verbonden

en gesoldeerd worden.
7. Geleidingen onder den grond, welke niet in ijzeren buizen liggen, moeten
door den aannemer 0.8 el onder de begane oppervlakte worden gehouden.
8.

De draden, isolatoren, de bovenste gedeelten der bliksemafleiders en de palen

moeten van spinrag en herfstdraden worden gezuiverd.
9. Op ieder der plaatsen, in § 5 van dit bestek aangewezen, moet door den
aannemer worden geleverd, onderhouden en des noodig vernieuwd:
1°. een eikenhouten kist behoorlijk sluitbaar met twee sleutels , welke aan die
der overige langs den wegaanwezige kisten gelijk zijn, waarvan een bij den aanvang
van het onderhoud aan den daarbij betrokken opzigter van den waterstaat wordt ter
hand gesteld;

^

2°. twee ladders van 6.5 el, waarvan een met ronden beugel om de palen sluitende, en beide voorzien van ijzeren haken , enz., om als dubbele ladders te worden
gebezigd.
De kisten en ladders worden gegrond en tweemaal overgeverfd, en voorzien van het
opschrift; // Eijkstelegraaf.”

De aannemer bergt die ten genoege der directie.

10. De aannemer zorgt, dat in iedere kist in voldoenden staat voorhanden zijn
10 el met getah-pertja bekleed koperdraad, twee trektangen, een nijptang, eenplatte
en een ronde buigtang. een platte en een driekante vijl, een handschroef, een sleutel
voor de spantoestellen, een stel snij-ijzers en minstens zes koperen moertjes lang 4
duim, zwaar 1 duim vierkant, een booromslag met zes ijzers, een schroefdraaijer,
een soldeerlamp met een fleschje spiritus, eene flesch soldeerwater in blikken bus, een
stuk soldeertin, een hamer, een beitel, een takeltje, bestaande nit twee blokken van
7 tot 9 duim middellijn met ijzeren beslag, waarvan een met edn en een met twee
pokhouten schijven, en een touw van 40 el lengte, dik 2 duim in omtrek, voorzien
;van een dito strop lang 1 el.
Deze gereedschappen en behoeften worden bij den aanvang van het onderhoud door

